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فطردولةاناضهالذى

هـ"28..سنةعرم؟.-5في.-

.م1474ى!نامر"!ح24-2،الواذت..)
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لتؤنرءاتيسنثرظلليتاغة

تجيروت

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ك!ف!لأس!هز

الإسلامهةالرسالةلروأ

الإنسايخةالحضارةفى

مدمهالذيالبعثوهو

ال!كتور

الروايبرعرصروت

النبويهوالشةللسيرةالثالثالعالهىاطؤتمرالى

قطردولةاقاتالذي

هـ.؟!ه..سنةمحرم؟.-5في

.م؟479الثافىد!در،29-24الموافق

،مثروتلتا

للهنانعهاليلمتاالدا!،!ملالهه!لمتارادا
جكلو.مرةلقا،
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طع"ا!الآ
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الرحيمالرحمناللهبسم

مقكمة

عتنرالمالثالمؤتمرفىللمساهمةأستجيبأنيسرف-1

قطردولةعاصمةإلدوحةفىتقررالذفالنبويةوالنةلليرة

إحاطضوعلىةالمؤتمرهذاتنظيمعلالقائمينوأشكر.العزيزة

السنةلهذهالباحثينعلاقزحوهاالتىالهامةالمواضيعبمعظم

إلىللدعوةحديثةعلميةمجموعةخيرمجمرعهامنليتألف

وسنتهالإسا،مرسولسيرذطريقعنبهوللتعريفةالإسا،م

أم!صهاشخصفىالقطريةالدولةأشكر!ك.الإنسانبنىلخير

لهذااحتضانهاعكثافآلحمدبنخليفةالثيخحموالعظيم

فىصفلىذلكفىعجبولا،لهواستضافتهاالمؤتمرة

منحكومق!اورجاوإخوانهد3الباأميروم!لاصاحبشخص

لدعوةدوماالتجديدعا!بهابحرصونعظيمةميةإصا3روح

والمسلمين.الإسا،معنخجرأاللهفجزاهم،الإسلام

للجاةجيكنظامأبمنلاسلاماوفصائصموضوعنا

أربعةأصلمنمرضوعينلكلمتىاخزتفقلىوبعلى-2
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المؤتمر،لهذاالتحضيريةاللجنةاقترحتهاموضرعاوأربعين

لعرضوشاما،،موحداموضوعامنهمالأجعلبيماجمعت

للحياةجديد"نظامأجلمنالإسا،مخصاثصأعظم

المقزحالموضوعخلالمنوذلك،"اليومالمتطورةالإنسانية

،"الإنانيةالحضارةفىالإسا،ميةالرسالةأثر":وهوالأول

لالرص":وهوعثرالخاصالمقزحالموضوعل،اخوعن

:اعلا.لهمنوانتحتووضعتهما،،العلممنوموقفه

ا!ارةفيالاملامةالرمكواثرالعلممنالاصلامموض"

لانوفلك،"منالاملامبموضمتلئا،8الانافية

بهااعتازتالتىالأولىالميزةتؤلف"الإسلامفىالعلالىالدعؤ

التىوالأفىيان*المنظماتالأنظمةمنغيرهعلىالإسلامدعوة

الحيلةطامهوالإسلامانإذ،اليومحتىةيا!نإلاعرفتها

مسلمكلكلالعلمطلبأوجبالذىاليومحتىىلي!جلاالوحيلى

مل!ملاكانسواء،الإسا،ممقضياتمنوجعله،وصلمة

اللمطب":واللامالصا،ةعليهبقولهعملاةأنثىأوذكرا

لأولالإنسانفبمسترللنهوضوذلكة"مسلمكلعلقيفة

.والإيمانالعلمكلتأساسعلىالتاريخفىمرذ
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"ليوما

المتطورةالإنسانيةللحياةالجديد"النظامولماذا-

أقلقتالتى"الإنسانيةتالمشكا3"أعظمهىوما

؟اليومالدوليةمجتمعاتنا

ضوعناليومالقائمةالل!وليةالأنظمةعجزتوهل
حتى"الأساسيةالإنسايةلمذه"؟لمكا،تالناجعةالحلول

للحيادجديد"نظامإكماسةحاجةفىبتنا

...؟"الإناية

الافدذقالأفظمةهذهأصثابففسموقفصوما

جديدنظامإلىالحاجةهذآتجاهاليومعالم

...؟للحياة

فىالجلىيلىالنظاملهذاالتقدميةالعلح!المقاييس"هىوما

...فيوخبرائهاالقاثمةالأدظمةهذهعلماءمفهوم

المقاييسلهذهالبيمالإسما،بميتجيبوهل

...؟التقدمية

كلالمقاييسهذهمنالإسا،مرسالةموقفكانوماذا
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الإنسانينتكرإلىالعالميدعوالإسا،مجاءحينماقبل

إنسانيةحياذأجلومن،الجديدلنظامهوفقاالجديد

فيعالميةجديدة

الإجابةل،اخمن.أردتالتىالأشلةمجملهىهذه

ليكرنوذلكةلموضوعناالزاويةحجرمهاأجعلأنأولاعليها

أدبياموضوعالا.اليومنيثهاالتىبحياتنالاصقاموضوعا

والتاريخ.للذكرف

تهاومشصيدة."اللبةاليوالمفاهيم!علوممتفد

!عتميزتقدالحاضرعمرناحفلمرذأنفيهلاشكومما-4

الحضاراتمنسبقها!ع،فالا،ةالحديثةالعصورمنسبقها

القطعيةالكونيةالعلميةنملفوانينمنالكثيرباكتثافةيمةالقلى

الحالاتبعضفىسابقابهايجلمبملمأوةتجلمنتعرفلمالتى

الأقل.عارر

وأنالعلوءآفاقاتسعتأنالمقدمهذانتيجةمنوكان

التكنولرجياتطورت.أنةالعجيبةالذرةقوانيناكتثفت

القمر.عا!ينزلوأنلمالفضاءفىيطيرأنلالإناذحمحتطورأ
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قدمما،النينبآلافالقرمنأبعدهولماالطريقيفتحوأن

وامتزجتةالحدودبهوزالتةالأرضيةرقعتنامعهتصاغرت

غيرمنةمصالحهاوتثابكتببضها،ذلك.الثعوببحكم

.الأرضفىالفربوأضىالرقأقصىبينفرق

والتكنولوجيا،العلومفىالتقدمهذالوازممنوكان-5

نأ،مصالحهاوشابكيةالبث!رالعوببينفيماالحدودوزوال

عجزتوأنةالعالميةالإنسانيةالحياةفىجديدةمفاهيمظهرت

كلتحفظأنالعالمقال!ائدةوالاقتصاديةالياسيةالأنظمة

منبهاستأثرقدبماكانالمحليةالقوميةلأنظمتهووفقالنفهمها

نأدونالأخرى"والثعوبالأمحسابعكممتازدمصالح

ا!ر.إلىالآخرينوملامهم،اسيعرض

منأنفهمالأقوياءبينواضتداليومالصراعظهروهكذا

عرضقدمما،الخاعةالممتازةلمصالحهمهمكلح!يةأجل

الضوركلهاالإنانيةوأضدالزوالإلى.قاطةالأرضىم،اس

"ال!لامإلىالدمحىة"أصبحتولذلك.والاستقراريالأمن

قرىبينولا،وغربضرقبينفرقلاالجميعأثودة
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الجاعيةالرهيبةالتدميروماثلظلفىوخاعة،وضعيف

الأقوياء.المتصارعينمنكليملكهاالتىالحديثة

تص!ضللعنهذ.6للشدالأمموقت

استثنائيةجلسةإلىالمتحدةالأمتداعتضدوهكذا-6

الإنانيةللشكلاتفهاثيةحلولإلىبالوصولأملا1974عام

ل!لط"العالمى"السا،مصيافةأجلمنوذلك،العاية

ثكلاتأعظممناليوماتهديدهذااعتبروقد.بالخطر

حالضبيغفيماالمصالحتضاربأنغر.الألحيهالإناية

ثرف!ت.جميطماحملهمما.وهذاحلولإلىالوصولدون

:الاعزافعلى،وغرب

الأنظمةظلفىصحيتحلولإلىبالوعولأمللابأنه-

.اليومالعالمفىالساثدذالمتضاربة

وعلميا،فكريا،:اليومتقدمقدالعالم-وبأن

أذ"يزولووجب،الحدودبينهوزالت،وتكنولوجيا

والأفراد،الشعوببينماأناقتمييزكلمعها

والمصالح.
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فيهتراعىحديثعالمىاقتصادفنظاموضعيجبوبأنه-

جديدذلقراعدووفقا،الجديددالمعطياتهذهجمغ

الجديد.البشرفللمجتمععالمية

الاضثناكثالاجتماعهذاانفضنالاعزافاتهذهوبعد-7

عامفىآخراستثنافاجتماعمعموعدعاتموضوعهفىالأول

باقزاحاتهاالمتحلىةالأممدولمندولةكلالتتقلى1975

المثكا!تمعالجةأجلمنالجديدالعالمىالنظاملإقامةالصالحة

هذالمبادفءوضاالخطرمن"العالمىالارمصيانة"والإنانية

.الجديددوقواعدهالنظام

ج!يدلنظلموالدسوةللخدةافيخلإاء

1975عامفىالثاقالاصتثناثاجاعهمفىأنهمغير-8

إلىاقزاحاتمنحولهوردقدوماالموضوعإحالةقررواقد

لتضع"اليونكو"منظمةوهو،المتحدةلقالعلمىالجهاز

صدرتوقد.التقدميةالجديدةوقواعدهالظامهذامبادفء

الدراسةمنكئيربعدذلكفى!اليونكو"ترصياتأخيرا

العالمينخبراءبتواقيعمتوجةوهى،يخهاوالتعمقاهادفةالجدية
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التالية:والقواعدبالهبمادفءص!و،والرأ!الىالا!ثزا!

تمييزغيرمنالبثرية"الأوحدقمراعاةوجوب-أولا

الكريمة.بالحيا!الحقفىبينها

فيها.تمييزغيرمنمصالحهاوحدةمراعاقووجرب-ثانيا

تمييزغهيىمنلاقتصادهاالتخططوحدذووجوب-ثالثا

آخر.فريقحابعاررلضيق

ووجوب-بعاار

.نونلقاوا

الحق!تأماسعاتبينهاالعدل

وأجهزخهاالمتحدةالأممخبراءلناوضعضدوهكذا-9

البصريةسرةلا3الجديدةوالقواعدالمبادىءتلكاليومالعلمية

للنظامالواضحةالمقاييستلكمهاواتخذواةالمتقدمةالمتطورة

عارر.ينثلىهالعالمظلالذفالنظامذلك.الجلىيلىالعاد

العصورأقدممنذالإصلاحومحبىفالأسفتهألنةعلىةعجز

نوط،افأومدينةةاليونانفالأسفةعهدفى.وخاصةاليومحتى

...الفاضلة
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إنانىعالمىنظامإلىالدعوذمنمالإسا3موقفهوفا-

ثججديد

والقواعدالمبادفءهذهمنمالإسا3مرقفهو-وما

طرمقعنأخيراالمتحدةالأممإليهاوصلتالتىالتقدمية

ئجالعلميةأجضتها

التىوبقواعلىهبمبادئهيكونأنمالإسا3يصلح-وهل

لمذاالعملىالتطي!قهرظهورهامنذرسالتهعليهاقات

(اليومالسائدذلالأنظمةالبديلالنظام

الإنسانيةالحضارةفىأثرمنالإسا،ملرمالةوماذاكان-

...ثجومفاهيمها

بدبلنظامال!حوةمفالإسلامموقص

الذفالإما،بمنظامأذنرىذلكعلىوللإجابة-10

جديدكنظامقرناعشرأشبعةقبلوالعوبالأممبهفوجئت

بديلكنظامأبعادهتستبينلا"عامةالبثريةللحياد"أيضا

إلىوبإيجازقليا،بالعوددإلا،يماليهال!ائدقالعالميةلاذنظمة

منوالثعوبالأممتلكحياةعليهكانتقدمااستعراض
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حياةوبينبينهاالثهأوجهواستعراض،الإسلامقبلماوخث

هئوما...نجمناالإسافىمموقفكانومماذا،الحاضرعالمنا

لتلكأج،اعم3الإساأعلنهاالتىالدائمةوالقواعدالمبادفء

أجلومن،للجميعكريمةجديددحيادأجلصتالماوفء

...نجفيهابم3الساصيانة

قبلبوع!ثلاوالأمتلكحياقعاىسريعةنظرقوإن-11

،المقامهذامثكفىالمشهه!رالقرلاإفورأتقردنا،الإسا،م

بالبارحة.الليلةأشبهماوهو

إلاقائمةت!تلماث!عربواالأممتلكحيادفإذوبالجطة

لمولهذا.والقوميةالعثةفىالمحدودذتاع!جلامصالحعارر

احالمماإلىإلآذلكل!اخمني!نظرأذالممبر*تيكمت

،المتنانرقالمصالحتلك.القرميةأوالعثيرلتلكالضمة

حمتكللدفالحياذفىوالاتيازوالاص!ارالأنانيةعا!والقائمة

يمالقلىالعالموضعقدمماوهذا.الآخر*يئحابعاسال!ثعرب

التىالأخيرالدوليةالحروبوخاصة،دائميةبربريةحروبفى

الثرثت!بفيماأيخفاوكانت،ظههص!هحهيئالإسا،مأدركها

؟،
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متسل!لة،البيزنطىأواليونافالقديموالغربالفارسىالقديم

منقرونبضعةقبلالفرسمعاليونافالاسكندر!دمنذ

بعدالساجالقرنفىأيضاالفرسمعهرقلعهدإلى،الميح

إلىبدعوتهموالا3الصا،ذعليهمحمدظهرحين،المسيح

بدعوة،أجمعالعالمفىتم،أولاقومهفىمناديا،مالإسما3

:الشعوبتناحرضدالكرمالقرآن

اللمفىادخلوا...النامىأيها"يا-قائا،:

..."كافة

العالمين:رباللهقرلأجمعالعالمعلى-ومعلنا

أتاكأاتائا

ؤق!4قكازوءألمبملخ!غةخزو،!لكاض3

لج!خيئ!ه)نآضزقكايخرأقيآضئكا*نآتة

الصلاذعليهبقولهأيضاعوتهبأعكومناديا

أنفعهمإليهوأحبمةاكلمجالافئكلهم":والسلام

."لعياله

وأديانهموأعراقهمأجناسهماختافىفعكالجميعوداعيا-
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بقولعماذالإنسانخيرأجلمنالواجبالتعاونإلى

وتعالى:سبحانهالله

!ؤؤ،ئغذغقي،غلىؤئوأتغأؤلألئفوئ،ؤئبرغل،ؤتغاؤئوأ

بقولهعما3"العقدة"حريةذلككلفى-وضامنا

."الدينفىإكراهلا"وتعالىسبحانه

تعصبكلعاسالإول،ملعقيدةوفقابذلكوقضى

.والشعوبوالأدياذالعقاثدبينفيماواضطهاد

أركانخهزالعالميةالإسا،ميةالدصةهذهجاءتولقد-12

غيروتقاليلىهوثرائعهتعايهفىالباكتالقلىيمالعالمنظام

الإنانية،الأسةوحدةمعافجميععلىضتالتىالإنسانية

يكنلمماالحياةفىحقهوعلىالإنسانكرامةعلضستوالتى

معينة.طبقةومن،معينةفئةمن

جمغعلىشلياشقاالجديدةالدصةهذهجلتوقد

قبلالعالمدعتحيث:المعاقهذهفىالحلىيثعالمنادعوات

فىمابكلمتقلىمحديثإنسافمجتعنظامإليقرنأغرأربعة
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إلمهصراتبالدعوةوذلكةوحموجدةمنوالتقدميةالحداثة

الأعراقجمغفيهاتتساوفحيثالحياةمنجديدنوع

البثريةالمصالحوفىالكريمةالحياةفىوالشعوبوالأجناس

النوعذلكأنمعتبرةةنرفموفكانفهالقرآنبنصعما،

منالماسعليهتعارفقدمما،الإنسانيةغيرالمعهودةالحياةمن

.الحياةباسمجديرغيرقبل

فقدةالإنانيةللحياةالجديدالنظاملهذاوضمانا-13

عرفظماجمغعا!تمتازشريعةلذلكالإسا،ميةالدعوةأقامت

وتتلخصةضوامنمن،أيضاوالحديثةبلةالقديمةالثراخ

التالية:العالميةبالمبادىء

أخهاعلىالبشريةشعوبإلىتنظرعالهةشريعةبأنها-أولا

.واحدةبشريةأسرة

وإنانإنانبينمافيهاتمايزلاإف!انبةئريعةبأفها-ثانيا

الإنانية.الكرامةفى

المتجلىدةالإنسانيةاطياةممالحترعىثربعةبأخها-ثالثا

لاوأق،مكانأوزمنعلىفيهاجمودغيرمن

17
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عاتل!ثعبولاةإنسانعاسلإنانفيهافضل

الكريمة.الحياةفىجميعاحقهمفئشعب

أسا!اوجعدتهل!اإلامةعي!شددتقدبأنما-رابعا

للشريففيهامتيازغيرمنتللحقتبعاالملك

للقوىولا،الفقبرعلىللغنىولاةالوضغعك

الخليفةبكرأضعناللهورضى.الضعيفعل

بوجحينقالالذفالإولمفىالأول

ضعيفعندفالقوىإذ!الناسأيها:بانلأفة

الضعيفوإنةلبضعيفالحقمنهآخذحتى

.القوىمنالحقلهآخذحتىقوىعندى

خصائصهاأممامالإتهيةمحمددعوةفئنقفوبذلك-14

مفاهيهفىالباكالقديمالعالملنظامإصلاحاتها.وأمامومميزاخها

بعضةعلىبعضهموأفرادهبهشعرامتيازاتوفىةتناحرهوفى

اللغاتأستاذموتيهادواربعضهافىقالالتىالإعالأحاتتلك

نإ":القرآنلزجمةك!ابهمقدمةفىجنيفجامعةفىالثرقية

متناهيةةغيرأبعادذاتتقدمات!قتقدمحمدإصلاحات
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الخادمينالعظماءأكبرعدادفىمحمداتجعللدرجةوذلك

."...لالإنانية

النظامأقامقدهذهبقواعدهالإسلامفإنوهكذا-15

الأممجمغعليهلتلتقىوذلكةالجلىيلىةللحياذالجلىيلى

البرعلىوالتعاونةالخيرإلىالدعوةشعارتحتوالثعوب

عا!لإنسانامتيازولاأنانيةولاعصبيةغيرمن.والتقوى

أبعد!مالسلمىالحواربابذلككلفىالإسلاموفتح.إنان

:وتارة.حسناللناسوقولوا:تارةقائا،عقيدتهعنالناس

وادع:وتارةةأحسنهىبالتىإلآالكتابأهلاتجادلرولا

آلفالمؤمن:وتارةةالحسنةوالمرعظمةبالحكةربكسبيلإلى

يزلف.ولأيألفلافيمنخيرولامألرف

العالميةالاسلاممبادئمعةالهتصدالأعقىتجلاترحي!نا

وخبراؤهاالمتحدةالأممجهودتلتقى"نليسرناوإنه-؟6

،الإسلامضرعهاالتىرالقواعدالمبادفءى!فنمعأخيرا

أربعةمنذالإنسانيةشعوبج!جلدىسيادتهاعلىوحرص

عالميةمجموعةإلىاليوموحاجتنابهجتناأعظممابل.قرناعثر
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تبناهاوالقواعدكماالمبادفءهذهلتتبئالمتحدةكالأممجديدة

العالمولتقودةالراشدينالخلفاءوعهلىالنبوىالعهلىفىالعرب

العالمىالصراعوقاخيعالجتقدمىعالمىنظامضمنالإنسافط

أسسهعلىالاسلامعالجها!كةإنافسلامأجلمنومفاسده

:أدناهالواضحة

تمايز.غيرمنالناسخيرإكالدعوةأساسعلى-

تتاوفالحياةمنجديدنوعإلىالدعوةأساسوعلى-

تفاضل.غيرمنالمتجددةالناسمصالحفيها

.وبالقانونبالحقالعدلقبضةتثهمديدأساس-وعارر

عقا،ءتعارفالذى"بالمعروفالأمر"أساس-وعا!

حياخهم.لصلاحمنهلهملابلىأنهعلىفيهسا!لا

العلماءفيهرأىالذى"المنكرعنىه!لا"أساسوعلى-

الحياةمعهتستقيملاضرأنهالفكروأهلوالحكاء

لأحد.الإنسانية

.الذاتوحبلا،ثرةحدانضعأننستطيعفقطوبذلك

جميعاحقهمفىوالشعوبوالطبقاتالأفرادبينفيماوللتمايز
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اللهصا!اللهرسولمحمدبهنادىقدمانحوعلىالكريمةبالحياق

بطا،ن:جازماإعلانابإعا،قوذلكةوالإسلاموسلمعل!

جميعلهموبوضعه،وشعوبهأجناسهبجميعالبشربينفيماا!ايز

الإنسانيةوالقواعدالمبادفءتلكلظنالقانونيةالأحكام

العالمية.الحيوية

ا!اىالجديدالنظامنيالإسلامدعوةتإ!يع

بهامتازتقدماإلىالإشارةمنهنالناولابدهذا-17

دعوةعاىللحيادالجديدالنظابمهذالمبادىءالإسا،مدعوة

إليهوصلتدمماللاتقاصذلكومماةاليومالمتحدةالأممخبراء

ذظأجلمنولكنةبهابتهجناوقلىالمحزمونالخبراءهؤلاء

الجديد.للنظاموالقواعدالمبادىءلهذهالدعوةنجاح

والقواعدالمبادفءلهذهالإسا،مدعوةأقيتفلقد-18

دعامةهماكاناأساسينعاتالإنانيةالحياةلنظامالجديدق

:النجاح

الدينية.العقيد!عنممرعةدعو!أنهاأولا-

21
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عك:العلمكلةالعلمنريضةعنمتفرعةدعوةأنها-ثانيا

الدعوةوخاصة،أنئىأوذكراكانةمسلمكل

يخهاةحلىغيرمنالتكنولوجياتطويرإلىفيه

القرآنبنصملمكلعلىالواجبللنظروذلك

عملاوالأرضال!مواتحوتهقدفيماالكرم

وتعالىةسبحانهبقوله

زيخىؤ،لأتلتقو!فياذقانفروأ!فلي

المبادفءتلكإلىاليومالمتحدةالأممخبراءدعوةأما-19

أنهاوثانيا،المتنافرةالماديةالمصالحضغطتحتدعوةأولافهى

التكنولوجىوالتطورالعلمانتثارتركهقدماوراءانسياقأكانت

غيرمنعامةالبشريةمفاهيمتطويرفىالماديةالمصالحأجلمن

منالرغمعلىاليومكانالعلمهذاانثارإنبل،إليهاقصد

بهالاس!ارعلىوالحريصينمفاتيحهعلىالقابضينإرادة

أجمعين.سا!لابقبةدونوبمنافعه

النظاملذلكالإسلاميةفالدعوة:الدعوتينبينماوضتان

متفرعةهىكما،أولاالممإيمانعنمتفرعةالإنافالجلىيلى
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.اس!ناءغيرمنمسلمكلعلىللعلمالإملامفريفةعنثانيا

الانسياقعنلاةالإسا،مإلىالدعوةفىالأولىاللحظةومنذ

قصد.صيىمنالعلمانتشاروراء

يتقبلونلإسلامهمانحلصينالم!لمينفإنولذلك-20

صخثإذاادادىءبذهالأخذتردديخرومنبصدقاليوم

لماوذلكةالنوايافهاوصدقت،ذلكفىالمتحدةالأممعزيمة

كانولما.القوانينسلطانفوقالنفوسعلىملطانمنللدين

وعلى،أولاالعلممنالإسلامموقفعلىقاصراا!هموضوعنا

نظامأجلمنثانياالإنسانيةالحضارةفىالإسلاميةالرسالةأثر

بعدالإيمانيةالناحيةموضرعهناندعفإننا،جديدعالمىإنساف

منالإسلامموقفضرحإلىلننتقل،لأهميتهاإليهاأشرناأن

الإنسانيةالحضارةفىالإعا،ميةالرصالةإلىأثر،ثمأولاالعلم

قبلمنالإسلامدعوةأنلنااتضحأنبعدوذلكتومفاهيمها

حياةأجلمنعالمىنظامإقامةإلىدعوةهىإنمابعدومن

غيروس،مكانكلفىالإنسانعلىكرامةتقومإن!انيةجديدة

المتحدةالأممخبراءإليهذهبكماوالأقوامالأفرايربينتمييز

.الآنموضوعنافىالزاويةحجرذلكوكان،اليوم

23
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م!امفالإسلامموقص

كدين،العلممنالإسلامموقففىالخوضوقبل-ص-.هم!

الفربفىاليومعلماءلدىرسخقدمااستعراضمنلنالابد

.الإسلامفىالدينمفهوممعتمامامتناقضللدينمفهوممن

المثة.بلغتللدينكثرةتعاريفالغربعلماءذكرفلقد

بتعريفينمهاواحتفظواةتعريفاوتسعينثمانيةمهااسقطواوقد

للعلومالكبرىالفرنسيةالمرسوعةقالتحيث.مفضلين

التعاريفهذهأحنإن":الدينكلمةفىوالفنونوالاداب

ظه*6،دالفييلابليتكروضعهالذفالتعريفهوقبولا

:لظحيث،،.*ط7،5ولطط

معهت،اصالإنسانبهايحققالتىالطريقةهوالدينإن"

."العلويةالغيبقوف

وقد":فقالتللدينالآخرالتعريفالموعوعةذكرتثم

تعريفاله+"ىف*ح!عله!37ء"اك*ميتيزدارجامسوضع

سلطةوكلمعلومكلعاسيثشملماهوالدينإن:فقال

!!"والعلمتفقلا

24
http://www.al-maktabeh.com



،الكرمالقرآنفىالدينمفهومإلىنظرناإذاوإننا-22

تماميختلف"دينا5القرآنحماهالذىالإسلام"أنرأينا

الغربعلماءعنالمنقول"الدين"مفهومعنالاخا،ف

صتالأيامهذهفىالناسأكثرمفاهيمعلىوالمشطرةأعلاه

.الغرببثقافةالمتأثرين

آيةبآخرعملاديناالقرآنحماهوإن،،الإصلام"أنذلك

تعالى:قرلهوهىمنهنزلت

ؤزيخيئ!لكئميغتتيتغئثغلبئهنمؤأبتكئمدتكئمكتفثأئتوئم!

شافيشننمد،

الحدودتلكومقاصدهدعوتهأسىفىتجاوزقدذلكرغمهو

وأ،للدينالغربعلماءوضعهاالتىالمعقولةوغيرالضيقة

يخها.الدينوضعوا

أولاالحدوفىتلكالقرآنمفهومفىالدشتجاوزفلقد-23

حدودإلى"العلويةالغيبقوىمعالإن!اذ"صا،تمن

معالإنانصافىت8وهىألا،الاهتمامنفسأعطاهاأخرف

علىبهانحاطبينحملقد،ذلكفوقثم..."الإن!ان

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


العلمآإلىوالإنساناللهمعالصلاتتلككلفى8الاحتكام"

:تارةذلكفىالكربمالقرآنفقال8والفكروالعقل

.9لفزمتغيلون"وتارة."يعلمرنلقومألآياتونفصل"

.8تتقكرونكيقؤموتارة

بينماالأساسيةالفوارقهذهإلىالنظرلفتناإنماوإننا-24

لنتجنب،الغيرلدىمفهومهوبين،القرآنفىالدينمفهوم

نظرتهمفىالغربعلماءمنفيهاكثيروقعخطثةأغمبذلك

وبعلىمبالجمودعليهوحكوا،ككلثريعتوإلىالإملامإلى

عنلىهمعرفتمابببوذلك،والعلمالمصلحةمعا!ثى

الدين.لمعنىمفهوممنأعلاه

عظمتهتستبينلاالعلممنالإسلامموقففإنوبعلى-2ء

الإملامةغيرفىالدينعلماءلدىامتقرقدمابملاحظةإلا

مماللعماءوعلىمقاومةمن،الإسلاموبعلىالإملامقبلفيما

علىالانسانبهايمتاز-ميزةأعظمالإنانوأفقد،العقلعطل

.الحيوان

منذالصينفىانتثرتالتى8الامجيوية"العقائدولعل-26

26
http://www.al-maktabeh.com



آنؤ-ذره"فيلوفهايدعاتالميلادقبلالساجالقرن

مصدرعنصحيحةفكرةتعطينا(..مق604-517)

لدفاستمرالذفالعداءذلكةوالعقلللمعرفةالعداء

الحديثالعالمنهفةفىعشرالثامنالقرنمطاليحتىالأديان

منفيهاوالباخينالطبيعةعلماءمواقفالكنشسةشجبتحيث

ماكانحتىكانةوالعقلالعلمأساسعلالمناقثةفىرغبةغير

للدين،وعدائها،الدينعنالملميةللحركةنهالىانفصالمن

والعقل.العلمضدلديهمالدينلمفهوماتعاريفتلكوتسجيل

آلهبل،الدولآمذهبمؤمسى8ذرهتؤ-آويقول-27

بعد:فيماعبدوهالذيناللويين

بسيطةالحاليةالأيامفىالناسحياةجلتتدالطيعة)ن8-

.سعيداهنيئاكلهالعالمفكان،آمنة

،بانحزعاتالحياة!قلوا،المعرفة8الناسحصلثم8-

منوانعتلوا،والحلقيةالذهنيةطهارتهمكلوخروا

ذلكمنفنثأ،الكتببؤلفونوثرعوا،المدنالىا!ول

دموعذلكأجلمنوجرت،شقاءمنالناسأصابما

الفلاسفة.
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،الحضرىالتعقيدهذاعنيبتعدمنهو)ذنفالعاتل8-

بينويختق،والحضارةالقوانينتيه:المفسدالتيهوهذا

الطبيعة.أحضان

عددهمزادقدالسفلةإنبل،ضيلةليسالعلموان"-

.181العلمانتثرأنيوممن

معظمإلىوتسربةللعلمالعداءهذانثأوهكذا-28

كانممامتكانحتى،وا!ار!خرالعصرعبروالأديانالعقائد

تجاهالكنيسةمرقفمن.الحديثةالهضةعصوروفىأوربةفى

.يجتمعانلايئضدوالعمالدينأصبححتى،والعلماءالعلم

برسالته،وسلمعليهاللهصلىمحمدااللهبعثولما-29

حياةمنالخزوجوإلىةالإسلامإلىةبالدعوةالعربوفاجأ

علىالعالمىالإنسانىالمجتمعتكوينوإكةالبغ!ضةالجاهلية

دلقبائلبينتمايزيخرعنايخرعلىوالتعاونوالوحدةاللمأ!طس

ينيةاللىبعقاثلىهمعندثذالعربيكنلم،والأجناسوالشعوب

يخرالجاهليةوالتقاليدبالعقائدا!سكفىغيرهممننجيرالوثنية

عقائلىهملتصحيحيدعوهممنعاىبالموتوالحكم،المعقولة
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وحكوا،!لواوكذلك.المألوفةحياتهمأنماطونبذ،الوثنية

بالرجلودعوهقبلمنلهحكواالذينوهمةبالموتمحمدعلى

الأمين.

المعركةودامتةوالشرالخيربينالمعركةلأتوهكذا

وظهرةالخيردعوةفيهاانتصرتعاماعرخمسةمننحوأ

تعرفلمالتىالعربيةالجزيرةتلبثولم.الباطلوزهقةالحق

ضكيمهاتوقويت،كلمهااتحدتأنةقبلمنةوحلى

إلىالغنمرعايةمنالزمنمنجداقليلبعدالعرفيفيهاوانتقل

الأولىجاهليتهمبعدالجديدةقيادتهمفىوكانوا،الأممقيادة

وتؤمنالمنكرعنوتنهىبالمعروفتأمرللناسأخرجتأمةخير

لهالته.

لهيسبقلمالذىالجديدالبعثهذافىر!لاهوفأين-30

..."التاريخفىالأمممنأمةلدفتجلمنمثيل

أمرين:فىيكنالسرإن:ذلكعلىوالجواب

اختارهالذفوسلمعليهاللهصلمحمدضخمىفى-أولا

الىأجمعينالناسلدعوةوتعالىسبحانهالله

الاختيار.فذامنهبفضلوأعد.،الإسلام
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علىالإصلامدعوةوتعالىشحانهاللهإقامةفى-وثانيا

العقل"ومخاطبة"ملمكلعاىالعلمإيجاب"

.مالإسا3دعوةنواحىجميعفىوالفكر"

والسلامالصلاةعليهمحمدشخصحيثمنأما-31

وضععلىنفسهفىفعلكردودلالإسا،مبدعوتهيقملمفإنه

مخهفقدةأجلهمنويثورمنهيشكوةقومهللىفبهخاص

منهمضاكياأوثاثراإذنيكنفلمتالأميهنلقبدعوتهقبلقومه

عرضفقدةدعوتهإعلانبعدشأنهكانوكذلك.لخصه

يتخذوهأنالإصا،حيةالإما،ميةدعوتهإعلانبعدقومهعليه

منفيهرأوالماوذلكةدعوتهعنتنازلهوإنعليهمملكا

العظيمةبكلمتهفأجابهمةق3الأخاوكرمالعقلرجاحة

:حينذاكقريشوسيدطالبأتعمهخلالكلتدروه!ثملا

فىوالقمرءبمينىفىالشمىوفعوالو.ياعم"والذ

أمرااللهيقغىحتىقركهماالأمرهذاأتركأنعلةبسارى

الإناققللمجتمعالإصا،جةإذنفدعوته."م!رلاكمان

وأضخصيةلدواحاستجابةتكنلمالحياةنواحىجمغ
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خيرأجلمنعالميةإلهيةلدسةاستجابةوإنما.نفسيةلعوامل

البشرية.

إيجاب!علىالإسلامدعوةإتامةحيثمنوأما-32

نواصجميعفىوالفكرالعقل"ومخاطة"صلمكلعلىالعلم

الذىوحلىهلأنهالإسا،معظمةتكنففيها،8الإسما؟مدعوة

علىالعلمبإيجابوالأديانالأنظمةسائربينمنانفردقلى

ولينثى،والهوانالجهلمذلةمنتحريرهوذلكةالإن!اذ

الذعطبالمستوىييقوكريمامتقدمماجديدابشرمجتمعاالإسلام

،وإنانإنانبينمانحيزغيرمنالإنانعليهيكونأنيجب

فىبهيشعرونالمتحدةالأممخبراءأخذقدمانحوعكوذلك

.الأيامهذه

علىالكريمالقرآنمنمانزلأولكانولذلك-33

قوله:هوالعظيمرصوله

علق،منالإنانخلق،خلقالذىربكباسماقرأ"

مالمالإنانعلم،بالقلمعلمالذى؟الأكرموربكاترأ

."يعلم
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أولفىالأميةبمعالجةمبكراإصلاحاتهالإسلامبدأوهكذا

منكرا"الأعية"اعتروقدةالمسلمينشؤونمعالجةمنبلىأء!ا

عليهقالحيث"العلمبإيجاب"ونادف،قريباننقلهموف!ك

ذإة"ملمكلعكفريف!ةالعلمطلب8ةواللاملصلاة

فىكانواالإسلامدعوةفاجأتهمحينالعربأنالمعلوم!ن

أيلىىفىوخولما.يكتبونولايقرءونلاأميينالكاثرةكثرتهم

جعلبدرغزوةفىقريثىرجالمنالأسرىبعضلملعين

الأميينتعليمم!نهمالكلعيرينفديةوسلمعليهاللهصلىاللهمجول

المسلمينةمنعشرةتعليمأسيرعلىكلوفرض،المسلمينش

الصلاةعليهلناوضرب.الأسمنلهفكاكاذلكيهان

فىبعلىمنولاقبلمنلاأحديسبقهلممثلابذلكاللامإ

العلمفريضةمنالإسلامبهجاءمامثلعلىالعمبنشرلعناية

عنالإنسانإعدادأجلمنوذلك،الجديدمجتمعهصلاح1

ومتقدممبدعجديدإنافلمجتمعنواةليكونأولاالعلملريق

قدالإنسانحقوقميثاقفىالمتحدةالأممأنننىولا.بهريم

والتعليمةاثقانةفىإنسإنكل!قالاعزافإلىكمدت

ماوضتان!!الوصايامنوصيةذلكفظلةتفرضهلمبكنها
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أعلنهكاكماالعلموجوبإعا،نوبين،الإنساذبتعليمالإيصاءبين

.العاملوذفليعملولذلكألا.الإسا،م

علىوسلمعليهاللهصلىاللهرسولضددفلقدولذلك-34

يعلمونلاالذينالمتعلمينفهدديومافخطبالعلمفريضةتأكيد

منالعلملاقتباسيسعونلاالذينالجاهلينهددكما،الجاهلين

عليهاللهصلىاللهرسولأنالثريفالحديثفىوردضد.العالمين

،خيراالمسلمينمنطواثفعلىفأثنىيومذاتخطب8:وسلم

ولايعلمونهمولاجيرانمي!هونلاأقىامبالماآ:قالثم

يغلمونلااتيامبالوما..؟ين!نهمولايامرونهمولايظونهم

تيمليعلمنواقه...؟تظونولايفقهونولاجيرانهممن

وليتعلمن..،ويخونهمويامرونهمويظوفهموي!قهوفهمجيرانهم

."الضوبةلأعاجلنماو،ويحظونويطقهونجيرافهممنؤم

:قال..بهؤلاء؟.عنىترونهمن..تومضال..نزلثم

المباهأهلمنجفاةجبرانولهم،ضهاءقومهم...الأشعربين

اللهصلىاللهرمولفأتوا،الأشعريينذلكفبلغ..والأعراب

وذكلشا،!نميرقومماذكرت،الذرسوليا:ضالوا،وسلمعليه

ويظمجيرانهمقىمآليعلمن:ضال.بالنا؟.فابثر،
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ويتظونجيرانهممنتيموليحلمن،ولينوفهموليامزكم

يا:ضالوا8...الديخافىالضوبةلأعاجلنهماو،نوه!طيو

فأعادوا،عليهمقولهفأعاد..غيرنا؟.أنفطناللهرصول

:ضالوا...أيضاذلكضال...!!غيرناأنفطن:قولهم

ثم،ويعظوهمويعلموهمليفقهوهمسنةفأمهلهم،سنةأمهلنا

الآبة:هذهوسلمعليهاللهصلىاللهرسولقرأ

ؤودادديتايلغل.!باتيئينأبنكقروئذ،ئيق

ئؤنتتتالاونءكأئرأذتغل؟وئأكؤبغاغضوأد؟يكئجئبقرؤمجيتى،

تقغئونئوأكأتاتيدقتتئؤغنئبهبر

الأمية"8وسلمعليهاللهصلىاللهرصلاعتبرفقدوهكذا

تجبآخرمنكرا"العلماحتكار"اعتبركاةإزالتهتجبمنكرا

معاقبته.

تعايهفىوسلمعليهاللهصلىاللهرسولمضىولذلك-35

ويقول...تارةويعد،مضىكانارةفيتوعدةالعلمإلىبدعو

مائرفىخيرولا،الخيرفىضريكانوالمتعلمالعالم":احيانا

بمتعلم.ولابعالمليىممنالناسبقيةفىأفة"سا!لا
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العبادةفىالزيادةعلىالعمفىالزيادةمفضارطوراقالبل

عليهاللهصلىاللهرسولقال:تالايانبنحذيفةعنجاء!ك

."العبادةضلمنخيرالعلم:"ضلوسلم

"ما:فيقولالعلممنالزاثدإلى.يدعوآخرطوروفى

وأةهلىىإلىصاحبهيهدىعلمضلمثلمكعببس!كا

وفى،،عملهيسيغيمحتىدينهاسيغاموعا؟ردىعنيرده

.،ضلهيقيمحتى":رواية

العلم،إلىالساميةالإسلاميةالدعوةلهذهكانولقلى-36

لريفةالعمطلبأن":والسادمالصا،ةعديهىب!لانإعا3و

ناإذ،عجبالمؤمنيننفوسفىأثر"سلمكلعلدينية

العلملطلباندفاعافيهموبعث،بالتعلمغرامافهمكؤنذلك

فىلوبونكوستافقالولذلك.التاريخفىفريلىايكونكاد

فىالعربأبداهالذىالاندفاعإن":"العربمدنيةأكتابه

منكثيرذلكفىساواهمولئن...!جدأملىهثاكانالتعلم

إذاوكانوا...سبقهممنأظنفيمامنهميكنفلمالشعوب

تأسيسإلىالأولىالدرجةفىعنايغموجهوامدينة!عاستولوا
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الكبر!المراكزفىالمدارسهذهوإن.مدرسةوإقامة!قع

الطليطا!بنيامينوإن...ئماداكثيرذكانت

رأفأنهلناروف1177صنةالمتوفىهم*ة!+.*،6"!ظ!ع

."ةيردن!كسإلامدينةفىالمدارسهذهمنمدرسةعشرين

لمصرفتحهمعا!يمضلمالعربأننرىوكذلك-37

عشرينالإصكنلىريةمدارسعددبلغحتئقرونخمة

أكزمصرفئيؤسسواأنيصتطيعوالمالروممانأنبينما.علىرسة

نأأنفسهميلبثوالمتم،ترونسبعةلخا3واحدذملىرمةصت

هوكاناين!يتسوجالأمبراطورمنبأمرالمدرسةتلكاأغلقز

جرستينيان.تاريخفطمعروف

التعليمملىارسوغدا":لوبونكوستافأيضاوتال-38

،والقاهرةبغداد،مثلالكبرفالمدنفإن،البشطة

مجهزةعلميةجامعاتفيهاكان...الخوقرطبة،وطببطلة

واحددكانتوبكلمةةالغنيةوالمكتبات،والمماصد،بانحابر

."العلميةللبحوثالضروريةالموادبكلمجهزةالجامعاتهذه

اسبانيةفىكانلقد":أيضالوبونكرشافويقول
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الحكمالخليفةمكتبةولقدكانت.عامةمكتبةسبعونوحدها

ألفشائةعاتالمرب0المؤلفونذكرهكماتحتوىترطبةفىالثاف

وبهذه.فقطللفهرسمجلداوأربعرنأربعةمنهاكانتمجلد

لمح4،آ1،!ول50،ءالحكيمشارلأنبحقلوحظقلىالمناصبة

مكتبةفئيجمعأنالتاريخهذامنسنةأربع!ثةبعلىيستطع

فقطثثهايكونأنوكادةمجلدةث!عستمنأكزالملكيةفرانسة

."توه،الا"علمعنخارجا

الثاطهذا،الأمرأولةالعربوجهولقد-39

.ةيم،اسإلاوالحقوقالفقهنحوالعلى

نأالعربجزيرةشبهحدوداجتازواحينيلبثوالمأنهمغير

.والحقوقالفقهحدودالعلىباندفاعهمأيضااجتازوا

الإحاطةإلىبالعلموغرامشغفمنلديهممابكلوتوجهوا

عما،.فيهاوماوالأرضالعمواتفىالناظرةالعلومببقية

وتعالى:سبحانهبقوله

8،والأرضالسمواتفىماذاانظرواقل"
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هصا:لهقوو

."تبصرونأفا،أنفسكبموفىللموقنينآياتالأرضوفئ"

أصارعلالتعرفنحوالاندفاعذلكفىوالجميل-40

عاىالدالةالآياتعلىالاطلاعفىشغفمنكانأنهالخليقة

خلقفطقدرتهمبلغوعلى،وتعالىسبحانهالخالقعظمة

دابةهمنالأرضعلىوفيماأنفسهمخلقوفىوالأرضالسموات

والبحثالنظرفىالمسلموناندحضدوهكذا.ونباتوجوان

يحيطوفيماأنفسهمفىالبحثأدواتابتكاروفى،العميقين

الدالةالآياتصرفةمنالاسزادةالأولغرضهموكان:بهم

البسيطةالحياةتشعرهمأنقيوذلك،الخالقعظمةعلى

الماديةوالمنافعالحياةلوازملاستكالالملحةبالحاجةحينذاك

فىالبقوقتبأصعللصلمينكتبولذلك.المتطورةالخاصة

توطبيعيات،ورياضيات،فلكمنالعلوممجالاتمختلف

مطلعفىبعلىوهمةوإنان:وحيوان،ونبات،وكيمياء

الإنانيةةالعالميةالإصلاحورصالةةالإسارميةالرسالةعصر

وأبحاثكتبمنهاثلارصيدا4الحدبئللحضارةوتركوا
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نأفيانىللحضارةالإمكانفىكانلمالولاهاواكتشافات

وعلى،اليومأهلهاسلوا.إليهوصلتماإلىونصلنض

الحديثةالحضارةقدريكونأنيمكنكانأين:وفقط،عجل

لولاالمعقدةالدقيقةوحساباتهاالمتطورةالتكنولوجيافىوتقدمها

ولولا،،للأرقامالعشرىالنظام"الإسلاميةالحضارةاخزاع

فىعل!اليومأصبحالذى"الإسلامىالصفرآاخزاعها

الح!ابية8الأرقام!علىالحديثةالعالميةوالرياضياتالحساب

ترجمة،العربيةالأرقام"باعمالأجنبيةاللغاتجميعفى

هى"ثيفر"كلمةوأن*نلأح""آ،ا!عآرابضيفر":لكلستى

الصفر"أباسمبأجمعهاالأرقا!حمواوقد،"صفر8كلمة

أجزاثه.أحدبأهمالكلتسميةطريقةكلوذلك

شغفمنالصددهذافىلوبونكوستافويقول-41

شغفبلغلقلى8ةالعربحضارةمحعابهفىبالتعلمالعرب

بغدادكانواخلفاءأنحتى،جداعظيمامبلغابالتعلمالعرب

العالمفىالفانينوأضهرالعلماءلجذبلئا!ولاكليستعملون

إعلانحلىمنهالأمربلغالخلفاءهؤلاءأحدوأن،قصورهمإلى
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لأحداهماحعلىليجبرهوذلكالقسطظينيةقيصرعلىالحرب

ولقلى...؟يخهاوالتعليمبغدادإلىبالمجىالمشهورينالرياضيين

كلمنةوالأدباءةالف!انونالكبرىالمدينةهذهفىازدحم

وأقباط،يونانومنفرسومن،البلادوكلالأديان

الحقض.العلمىالمركزالعالمفىبغدادمنوجعلوا:وكللىان

قالكاةالعلماءإلىينظرالرثيدبنالمأمونالخليفةولقدكان

فههةالعقللإكمالاللهاختارهممخلوقاتكأنهمةالفرجأبو

الأرضتعودوبدونهم،البثرىالجنسوهداةةالعممثاكل

الأولية"البربريةإك

منإعجابأيمالوبونكوستافأعجبولقدتهذا-42

إعجابهولقدكانةالعرببهاققالذىبالعلمالثغفهذا

نفهةيناللىعنمنبعثمنهمالشغفهذاأنرأىأنأعظم

أخرفأديانجلىابهاستخفتالذىالعلمإن":قالولذلك

هذءترجعالحقيقةفىوإليهم،عالياثأنهمنالمسلمونرفعقد

والذينيتعلمونالذينهمالناسإنما:ةبئا!كنلاالملاحظة

أظنهولا،"فبهخبرلاأوقخضزعداهممنوأما،ئغفمون
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عليهقولهمنسابقانقلناهالذفالحديتفئجاءماإلايعنى

خيرولا.الخيرفىثريكانملع!ملاوالعالم":وانالاءالما؟ذ

ولابعالمس!يلبرتالنا"!بقيةفئ!خلاأف*"افاسسائرفى

بمتعل!.

الإسا،ماهتمابمشىفىنستمرأنأضدنالرفإنناوبعد-43

بالثقافةالشرفالعقليرتمرصتالفريدقفهبوبياثاعلهـ.با

عاررفضلصتالإسا،مية!لحضاضذءطزوما.واسبحث

البحثهذالمثلقتابااتحلما.اليرءالإشانيةشدالحظ

وستكوذةكلهيتبركلا.هلك-صدي5ماوسض.الكب!!الجليل

أثر""لبيانانحصصةالتاليةالفقراتفىثانيةا!علمإفعرددلنا

."الإنانيةالحضاضذفئمية1الإصانة.نرط

الإشصاليةالحضارةقالإسلا!يةلرسالةااثر

جمعتالإسالأميةالدعردأقتقده،!لنااتفترر!قد-44

الدعواتمندعرقإليه!تبقها10اثنت!أساسيتهبخاعت!!ب

حتىأخرفدعوةأيةفيه!بهاتلحقأزاصتصاعتولأ.قبلص

وها:؟لأ.ءاليه
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يتناسبح،الحياةمنجديدلنوع"دعوةأخماأولا-

الشعوبوحدةعلىويقوم،البشرىالعقلتقدم

المصالحوفى،الكرامةفى،الحقفىالثرية

أعماسعليقومكما،بيهاتمييزغيرمن،الحيوية

هذهبينفيمابالحق"والعدلالسلام"اعتاد

.الشعوب

،"العم"فريضةعلىقاتإيمانيةدعوةأنهاثانيا-

وفىوالأرضالسمواتفىفيماللنظروذلك

الواحدالخالقعلعلميةدلائلمنالأنفس

الحكيم.القادر

حتىوحدهالإسلاممنجعلتاقدالخاصتينهاتينوإن

مهاتقلىمنيحلى"!لاتقدميةحيويةعلميةحركةأول"اليوم

الأنظمةجميععلىللقضاء-الزمنتطورصىءمنالدائم

ومنقبلمقابثريةالحياةتقلققرالولاكانتالنى"البالية

أفامفلىماعلىذلكفىالإملاماعتمدوقداليوم/حنىبعد

أخيرامعهاالتقتإنسانيةعالميةعلميةبادئمندعوئهعليه

قبل.منإليهاأشرنا!كالمتحدةالأممخبراءآراءاللهبحمداليوم
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هذهتركتهل":هوالآنعلينايردالذىوالسؤال-45

الحديثةالإنسانيةالحضارةفىعملياأثراالتقدميةالعظيمةالدعوة

.الآثار؟.تلكهىوما..مفاهيمها؟،وفى

نعوفىأنمنلنابدلابوضوحذلكعلىوللجواب-46

وحلىهالإسلامبهاانفردالتى"العلمفريضة"قاعدةإلىقليلا

دية81الآثاربإيجازالآننتعقبوأن،معناتقدمكمااليومحتى

فى"العلمفريضة8لقاعدةأثربأنهافيهاضكلاالتىالملموصة

رصيدمنالملمينعلىالفريضةهذهتركتهقدوماةالإسلام

العامةالميادينفىوخاصةالثقافةميادينمحتففىهائل

التالبة:

عامة.بصورةالعلميةالناحيةمنأولا-

الإنسانية.الناحيةمن-ثانيا

الاجتماعية.الناحيةمن-ثالثا

الاقتصادية.الناحيةمن-رابعا

الياسية.الناحيةمن-خامسا

.تقدمماكلفىالتثريعيةالناحيةمنوأخيرا-صادصا

3،
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النواحىهذهفىميةالإسا3الرسالةأثرعنالتكلمأنغير

ا!هنقتصرسوففإنناولذلكةمجلداتيتطلبكلهاالحضارية

حظإعطاءمع،الإيجازبمختهىالآثارهذهمنالكلياتعلى

الإنسانيةالحضاراتمنطلقهىالتىالعلميةللناحيةأوفر

وموجهها.وأساسها

العلعية8افاحمةمن
"19.

الإنسانيةالحضارةقالإسلاميةالرسالةاثراما-47

علىفقطأيضافيهانعتمدفسوف،العلمية"الخاحيةمناليوم

وفلاسفتهالغربعلماءمنا!قونبهقالمماكثيرعنقليل

فىلوبونكوستافىعا!جالاالفيلسوفوخاصة،أنفسهم

ضىهبكلوأتىذلكفىتوسعالذى"العربملىنية8كتابه

عجيب.

أعجبوأنه،لوبونكوستافعنمعناتقدموك!-48

وأن،العرببهافتقالذىبالعلمبالثغفالإعجابكل

"الذىبالعلممنهمالثهمغفهذاأنرأىأن"أعظمكانإعجابه

فإنه،8ضسهالدينعنمنبعثاكانأخرىأديانبهاستخفت

،،
http://www.al-maktabeh.com



،العربعند"العلميةالطريقة"يثرحذلكبعدأخذقد

العلمتقدمفىأصاسيةآثارمنتركتهقدوبمابهاإعجابهوببدى

:فقال

بدلاموادهى،والأدوات،وانحابر،المكتباتإن"

فىليستالأشياءهذهولكن.البحوثوفىالتعليمفىمنها

علىفقطتتوقفقيمتهاوإنوعناعر،موادإلاالنهاية

نأيستطيعقدالإنسانوإن،فيهاتستخدمالتىالطريقة

يفكرلأنأهلغيرذلكمعويبقىالآخرينعلوممنيمتلى

نأيستطيعوقد.ماشيثايوجدأنأو،شخصهبوا!ة

.،أستاذايكونأنعلىيقدرأنغيرمنتلميذايكون

الاكتشافاتآوإن:لوبونكوستافقالثم-49

عرفالتىالفائدةتريناسوف:الآتيةالفصولفىالمثروحة

المجموعةوعناعرهاالدراسةموادمنيعتخلصوهاأنالمحرب

التىالعامةالمبادئذكرعلىالآننقتصروسوف.بواسط!غ

فقط،تا،مذةأنفسهممنجعلواأنفبعد...بحوثهموجهت

نأقليلبعدصفوا،لهمأماتذةاليونانمؤلفاتمنمتخذين
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هذهوأن.الكتبخيارمنأثمنهما8والملاحظةالاختبار"1
\

فىاكاتكنلم،البديهياتمناليومأصبحتالتىالحقيقة

عامألفمدةعملواتدالوسطىالقرونعلماءفإن:كذلك

."يفهموهاأنقبل

لا

الاختبارإن8:يقوللوبونفا!سوكتاجثم-50

إلىأسندولقد.الحديثةالعلميةالطرقأص!هما،والملاحظة

سلطةمكانالاختباروضعفكرةعامةبصورة+صمهباكون

نماإالقاعدتبنهاتينبأننعزفأناليوميجبأنهغير،الأستاذ

.8العربإلىكاملةبصورةتعودان

العلعاءجمعذلكمعبهصارحقدالرأىهذاوإن8

*م!+ل!*،هامبولدخاصةوبصورةالعربمخلفاتدرسواالذين

الملاحظةرجالمنالفذالرجلهذابرهنأنفبعد

بنفسهاتوللىعندماتكونإنماالعلمفىدرجةأعلىأنوأثبت

أضاف،الاختباربواسطةوذلكعلميةحقائقإرادتهاوحسب

تقريباالمعروفةغيرالدرجةهذهإلىعواقدالعربإن:قائلا

."القدماءعند

46
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سيدييووقال":قائلالوبونكومتافأضافثم-51

بغدادبمدرسةخاصةبصورةيعرفالذىإن:!"15،

فىتتحكمالتىالحقيقيةالعلميةالفكرةهوإنمانث!أتهاأولفى

الأساتذةقبلمنتدرسكانتالتىالقواعدوإن،فىراشها

هى:

.المجهولإلىالمعلوممنالانتقال-

منذلكبعلىينتفلكى،للحقائقالدقيقوالفهم-

حمهم!هحالأسبابإلى*"*9المسببات

الاختبار.عليهبرهنماإلايقبللاوأن-

هذهلديهمالميلادكانتهنالتاععالقرنفىالعربوأن"

إلىجداطويلزمنبعدان!قلتالتىوهى،الخصبةالطريقة

منمهمكانمالأجملالواسطةلتكونالمحدثينأيدى

...العربطريقةكانتتلكولاحظاختبر...اكتشافات

كانتتلكالأستاذرأىترديدعلىواقتصرالكتفىواقرأ

هوالطريقتينبينوالفارقتالومطىالقرونفىأوروبةطريقة

بصورةالعلميةالعربقيمةتقديريستطاعولن.جداأسامىأمر

47
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قدإذنفالعرب...بالنفسمنهاالتثتبعدإلاكاملة

طويا،زمماووحدهم،العالمفىالناسأولوكانوا،اختبروا

."الطريقةلهذهالهامالثأنعزفواالذين

لامبردفولقدكتبآ:لوبونكوستافقالثم-52

بجهدعددناإذا:فقالالفلكتاريخكتابهفى!عا،+*،

علىيرىفإنهةاليرنانبينفياحظين3الىمنةث،اثأواثمين

الكيمياءفىاما.العربعدمغعددكبيرذلكمنالعكس

بياةاليونانعندالملاحظينمنماأحدذكريستطاعلافإنه

عاتالعرباعتيادوإن...بالمئاتيعدوذالعربعندهم

اللذينالإبداعوهذاالدقةهذهد:اساته!معلىأسغقدالاختبار

درسماالذىانرجلعندوجردهمانتوخأنأبدايمكنلا

واحلىعلمفئإلاالإبداعيخطئهمولم،الكتبفىإلاالحقاثق

.،مشحيا،عندئذفيهاالاختباركاذحيثةالفلفةهو

يةالاختباضالطريقةإن":لوبونكرستافقالثم-53

قبلهم-أحلىيستعملهالمأف-داشنةالعرببهاجاءالتى

التحليلوإن.هامةاكافاتإلم!إيصالهمضرورةتوجب
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قدأنهمالواقعفىلناسيثبتالعلميةلدراساتهمبهصنقومالذى

حققهمماأكزعصورأربعةأوةث،اثفىالاكتشافاتمنحققوا

العلوممنالمستودعهذاوإن.جداأطولزمنفىيخاناليه

نأدونولكنةالعربقبلالبيزنطيوناستلمهالذف،الماضية

جاءمنإلىالعربنقلهقد..بعيدزمنمنذشامنهيستفيدوا

التجديد".كاملمجددثوبفىبعدهم

العربدورإن":قائا،لوبونكوستافك!أتم-54

علىعملوابل،باكتشافاتهمالعلومترقيةعاتفقطيقتصرلم

الذىالتأثيروإن.مؤلفاتهموبواسطةجامعاتهمبواسطةنشرها

.جداعظيماقدكانالأيخرةالناحيةهذهمنأوروبةفىأحدثوه

أنالنأثيرهذالدراسةالمعقودالخاص(لفصلفىنرفوسوف

الأساتذذوحدهمهمعديددعصورمدةفىكانواقدالعرب

فىمدينونوحدهماليهموأننا،النصرانيةالأممعرفتهمالذين

يتوقفلمجامعاتنافىايحيموأن،ىنت،الااليوناقالقديممعرفة

."الأيخرةالأيامفىإلاالعربيةالكتبترجمةعاىالاعقادعن

تأثيرمنالصددهذافىا*أطليبرىوقال-55
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منالعربارفعوا":الأوروبيةالحضارةفىالإسلاميةالحضارة

."عدةقروناأروربةفىالهضةتتأخرالتاريخ

فيهعرفوامجيدعصرللعربآكان:أيضافلوريانوقال

نبالولا.والفنالعلمترقيةفىوسعيهمةالدرسعلىبانكبابهم

التىالخلىمةتلك،العلميةنجدمتهملهمملىينةأوروبةإنقلناإذا

عثرألثالثالقرنينضهفةفىرب!اوالأولالعاملكانت

دلميالأد".عثروالراج

نأالرقطريق!كانت:الصددهذافىأيضاويلزوقال

وضوحبكليجلوهاوأنةوبساطةاستقامةبكلالحقيقةينثلى

الخاصةهذهوأن.الإبهامظلؤشيئامنهاتاركغيرةوتدقيق

إنماةرو!لانثدانوهىاليونانمنالأوروبييننحنجاءتناالتى

الحاضرعنالعمرأهلعلىقيولم،العربطريقعنجاءتنا

."تينالا3طريق

لمالرومانإنآ:قاثلافودىالبارونيعترف-وكذلك56

كانواالعربوان،اليونانتركهالذىبالميراثالقياميحسنوا

علىفييقفواولم،وأتقنوهحفظوهفقد:ذلكف،اخعا!
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فىالجهدباذلينةوطبقوهتريتهإلىتعدوهبلتالحدهذا

.8الحديثةللعصورسلموهحتى،وإنماثهتحينه

ةالغزيرةالعربأفكارإنتاجنإ"*:سيديووقال

جمغفىأوروبةأهلأساتذةبأنهمتشهدانفيةومخزعاتهم

.،الأشياء

نإ":وبحاثيهمأمريكةعلماءمنسارطونالدكتوروقال

إلىالثرقأسداهبمايستخفواأنيجربونالذينالغربيينبعض

ولميمةالقلىالعلومنقلواوالمسلمينالعرببأنيصرحونالحضارة

والمسلمينالعربإنبل..خطأهذا..قاشيئأإليهايضيفوا

الثامن:ثةالثا3القرونفىالعالمفىمعلمينأعظمكانوا

."للميلادعثرقا!لاوعثروالحادف

الحاضرةالمدنيةنصيبسيكونماذاندرىولاهذا-57

السريعةالحاباتعلىقانمةكلهاةاليومبأجمعها

أعدادهاترقموأمريكةأوروبةظلتلوةالدقيقةوالرياضيات

السبعة:الا،تيخيتبالأحرف

العربيةالأرقامتأخذولم،..70!*،ح،.*.71ا."

؟ه
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يعبرونحيثةقواميهمفىاليومحتىاحهاتحملالتىالعثرة

كلمةوإن...ح!."+".كط"آ!آرابشفر،بكلمةعنما

"صفر"كلمةمنمأخوذةسابقامعناتقلىمكا"شيفر"

ذلكمنوكان،لغاخه!مفىالغربيينعلدخلتومنهاةالعربية

و،بالفرنسية"ح8أ"آءشفر"و،بالانكليزية"،مب.086آسيفر"

بالإيطالية،"ح4أ،،آـهشيفرا،وةبالألمانية""أ%تيفر"

اد..!آ..زيرو"فأصبحتالاختصارطريقصتتقلمتتم

أنفسهم.الغربعلعاءيقولكا

وكانواةالرومانعندمعروفةغيرالأرقابملقدكانت-58

وهى:إليهاأشرناالتىالعبعةبالأحرفإليهايرمزون

.واحداويساوف،إف:حرفأث،

بالكفتث!بيهاخمسةويساوف،ف:حرفأخث،

.أصاجخمسةعاصويحتوف

ضعفستمركبوهر،ايكس:حرفأف،

.عشرةويساوى،7الحرف

خمسين.ويساوف،إل:حرفأف،

52
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مئةةويساوىةث:حرفأئة

خمسمئةةويساوىتده:حرفأئت

ألفا.ويساوىةإم:حرفأئت

ومضاعفاتهاةالحروفهذهاستعالمنبدلاوكان

تأصهةأوحرفيمتقلىفىوالطرحالجمععملياتومارحظة

وقد.المطفوببالرقمالحاسبليحيطةبمضاعفاتهأوبمفرده

العربيةبالأرقام8الرقمفيهاتكتبالتىالخاطفةاللحظةكانت

بالأحرفالمطلوبالرقمنفسلكتابةأضعافهامنكيشلزم

!.11،-8:ترى!كالمكانوفىالزمنفىالالأتينية

الحضارةنصيبسيكونماذاندرىلاوكذلك-59

إضافةمنالملمونيتمكنلملواليومبأجمعهاالحلىيثة

عثرةفىالأرقامأتمواقدوبذلك..؟الأرقامإلى"الصفر"

عدأحرفسبعةالأرقابمكانتأنبعد"بسيطة"أرقام

بأحرفالواحدبعدالأرقامأصغرفىحتىوتكتبتالرومان

العرى"8"رقمفىالسانجقالمثلمخوعا!"مضاعفةمكررة"

عنإليهيضافتم،7بحرفأولايكتبكانحيث
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ايين

هكذا

ليصبحتمراثثلامكرراالحرف

أخيرارقاإليهاليضيفواالأرقامنبوءةالمسلمونختموبذلك

لنأنهونظنةاليومحتىبعدهمأحديستطعولمةالصفرهو

جلىيلىاةرقاعليهايضيفأن،أيضاالأبلىحتىأحلىيستطيع

أضافهمافوقجديدشىءإضافةإلىبالحاجةيشعرأو

الأرقامعيهادخلتالتىالفرنيةاللغةإنبلتالمسلمون

الأحرفعنبهاليتخلواللميا،دالعاثرالقرنفىالعثرةالعربية

معناةتقدم!ك،الصفر"باممجميعهاحموهاقد،الرومانية

باسمللكلتسيةالعرقشيفر"8الصفرلفظوبنفس

شفر""فيهاوتالوا،الأخيرالاخراعبهذاإعجاباةالبعض

الفرنسية."اليناإلىالعربية"الصاد"بتحريف

إلىوشيؤعهاالعربيةالأرقامتخاولفىالفضلويعود-60

وهوةالمأمونعصررجالمنالخوارزمىموعىبنمحمدالإمام

رياضيىمنوالجبرالحسابفىالملمينمنألفمنأول

مننوعهمنالأولهوالحابفىكنابهوقدكانةالعرب
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تينيةالا3إلىقديمأنقلوقد:والمادةوالتبويبالزليبحيث

أوروبةدخلكتابأولوهو"*اة!(ا*8الغورتمى"اممتحت

علميظلأنالعجبومنبل.عل!ئماصجعطويا،زصناوبقى

إلىنبه"الغورتمى35باأوروبةفىمعروفاقرونعدةالحساب

ارزمى.الخو

منكاجورىفيهقالفقدالجبرعلمفىالخوارزمىأماك!اب

العربعملهمايرىعندماليدهشالعقلإن":الغربعلماء

الجبر،.فى

جردتلوالحاضرةالمدنيةشأنصيكونماذاشعرىوليت

إلآفيلمالذىالإصلامىالعرقالجبرعلممنالرياضيةعلومها

والملاحظةوالتفكيرالتأملفىالإعلامىالواجبآثارمنأثرأ

بقولهعملاوالأنفسوالأرضالسمواتخلقمنثىءكلفى

وتعالى:سبحمانه

ة"والأرضالسمواتفىمماذاانظرواتل"

له:وقر

"بحسبانوالقرهـالثمس
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:الأرضفىوقوله

."موزونشىكل*تيخهاوأنبتنا"

نذكرأنلاستطعناةالمقامضيقولولاةوبعد-61

والفنونالعلومساثرفىوأبدعأعظمآثارأالإسا،ميةللحضارة

العلميةالمعجزاتعدادفىيدخليكادمما،والصناعة

والآلاتالأدواتمن!مئذللمسلمينيكنلملأنه،حينذاك

هىالتىكتلكالمهمةهذهعليهمليسهلاليرمالمعروفةالفية

فىالمسلمينأثرعنكلستناننهىولكننا.،ليومالمحدثينللعلماء

أولياتم.كلتالكثهيىكلتالقليلبتعلىادالإنسانيةالحضار!

طولعلمةبطريقةاستخرخكلتأولهمفالملمون-62

،الأرضمحيطمقدارمنهاليعرفرالنهارنصفخطكلتدرجة

بطريقالأرضلمحيطحقوربقياسقامصتأوا!بذلكوكانوا

حقيقىقياسأولإنه":ناينوفيهقالوقلى،صحيحعلمى

،ضرذالمأالمجيدذالعلميةالعرب!ا!عأ*وأنه،مباثرةأجرف

منبأيديهمماقلةعاى،كلهذلكفىأقيستىوقدكانت

الصحيح.!تجدأتريبةأو،صحيحة،دقيقة،الرطئل
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أولوحسبالشسىحركةاستخرخالحراتقزقبنئابتوإن

دقائقوتعساعاتوستمأ365فكاذ،النجميةالسنة

الحقضالسنةأولعلىيزيدإليهوصلماوكان،ثوانوعثر

ثانية.نصفمنأقلهوبمقدار

العلميةالمعجزاتهذهأمثالللمسلمينكانوكذلك-63

والجبرالحسابفى:اختلافهاعلىبالرياضياتيمعلقفيما

العربرياضيىأحدفىسخاوقالحتى،والففكواثلثات

"،وقالالتاريخا!رععقليةأعظمالبيرونىإن":البيروقمحمد

فىالمثهورينظكياالعثرينمنإنه":البتانىمحمدفىلاندلا

.8العالم

العلوممنكلفىذلكأمثاللهمكانوكذلك-64

منتبعهاوما،د!جو،ونبات،حيوان:منالطبيعية

ماكصالدكتورذلكفىقالحتى،الضومباحثفىنظريات

هذاإلىالخدماتجزيلأسدواقدالعربإن":مايرهوف

وكذلك..8الإسلامىالابتكارعظمةفيهتتجلىالذىالعلم

فنياتحديدآ8النوعىالثقل"تحديدفىمرةلأولإليهوصلوافيما
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ماإلىوالانتباه،والساثلة.الجامدةالأجاممنلكثيردقيقا

،حارةإذاكانتالنوعىئقلهافىفروقمننفسهاالسوائلبين

...جامدةثم،باردةثم

وما،الكيمياءعلمقالإبداعذلكأمثاللهمكانوكذلك

التىوالحوامضالمركباتمنالكثيراستحضارمنفيهلهمتمقلى

فىالآنحتىتستعملالتىكالمركباتالحديثةالصناعةعليهاتقوم

دط!لاو،والأصبغة،والمفرقعات،والحرير،الورقعغ

كانسينالأبنالقانونكتابفإنالطبوأما...الصناعى

الطبلمعاهدالوحيدالمرجععصرالاجالقرنأواسطحتى

فيه:فضلمنكلهبذلكوأعظم...أوروبةوجامعات

الإعجاز.ودلائل،والفكر،العقلآيات

فىالإسلاميةالرسالةأثرمننبذةهىفهذهوبعد-65

وقفاوقد،8العلميةالناحيةامنالحديثةالإنسانيةالحضارة

محافرةأجلمنالمقاممعيتناسببماالكلياتعندترونفيهاكما

.النواحىلبقيةيلىفيماسنعطيهمماأوفرحظآوأعطيناها،وجيزة

والاقتصادية،،والاجتماعية،الإنانية:الحضارية
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هى8العلميةال!احية،لأنوذلكةوالتشريعية،والياسية

عمت!ملافيهايجدأنونرجو،أولاإنسانيةحضارةلكلالمنطلق

بقيةفىالإسلاميةالرسالةأثرعظمةإلىمرشدامثلآوالقارئ

عندفيهاونقف،جدافيهاسنقتصرالتىالحضاريةالنواحى

النواحىمنناحيةكلفىوجديدإسلامىهوواحدكلمعنى

الباقية.الإنانيةالحضارية

الإلهشانم!ة،الناحيةمن

الإنسانيةالحضارةعلىالإسلاميةالرمالةأثرأما-66

ضيثآأيضاكانتفقد"الإنسانية"الناحيةمنومفاهيمها

إلىولإيجا:قليلابالعودةإلآالأثرهذاأبعادتستبينولا،عجبأ

منوالثعوبالأممتلكحياةعليهقدكانتمااستعراض

الإنانحقوقمبادئكلمعتتنافىالإملامقبلمساوئ

عنلىالمحاضرةهذهمطلعفىإليهاأثرناقدلمك!اليوموليةاللى

إنهمانىعالمىنظامإلىالدعوةمنالإسلامموقفعنكلامنا

جديد.

منأولايخهاينخركانالأممحياةفإنوبالجملة-67
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التناحرثم،وشعبأمةكلفىالطبقىا!ايزنفسهاالأممداخل

المصالحتلك،القوميةأوللعشيرة-الضيقةالمصالحعلى

!تفىوالامتيازوالاس!مارالأنانيةعلىوالقائمةةالمتنانرة

قدماوهذا.الآخرينحسابعاررالثعوبكللدىالحياة

الحروبوخاصةةداكةبربريةحروبفىالقديمالعالموضع

الشرقبينفيماظهورهحينالإسلامأدركهاالتىالأخيرةالدولية

ذإةالبيزنطىأواليوناقالقديموالغربةالفارمىالقديم

أجمعةبالعالمثمةبقومهمبتدئاجميعافيهمالإسلامنادى

الاجتماعيةةالإنسانحقوقكلالجميعرؤوسعلمعلنا

لمالتىالإنسانيةالعالميةالحقوقتلك،والاقتصاديةةوالثقافية

إلأالإناقالعالمجميعإليهايدعوأوبهايحيطأنلأحلىيكتب

:ياتفيمامالإسا3أوجزهاوقدالحاضر.العصرهذافى

الأعراقفىتمايزغيرمنةير!بلاالأسرةبوحدة-أولا

ةوالأجناس

أيضاةفيهاتفاضلغيرمنالكرامةفىجميعابحقهم-ثانيا

إليهأحبهموأنةاللهجالكلهمالخلقباعتبار-ثالثا

لعياله*أنفعهم
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..كافةالسلمفىالدخولإلىجميعابلىعوتهم-رابعا

الجديدةبمبادحهاالإسا،ميةالدعوةهذهسجلتوقد-68

المعاتهذهفىالحديثعالممادعواتجميععاررفعلياسبقا

تكنولمةمما!لمحف!ا،الإنسانية

منالإسالأميةالدعوةوتمكنت،مقبولةولاقبلمنمعروفة

أربعةقبلالحضارىالإسا،مىمجتمعهافىالمبادثهذهتطيق

الإنانيةالمفاهيمهذهإلىالحديثعالمنايصللمبينماتقرناعثر

المتقلىمةمجتمعاتهأعظمفىتطبيقهابعلىيستطعولم،أخيرأإلآ

بينالفوارفتزاللاحيث:الأمريكيةالمتحدةالولاياتمثل

عا!،العمافىقالمجتمعذلكحياةعلىتهيمنالأصاقوالأران

الدولية.واتفاقاتهاالمتحدةالأمموصايامنالرغم

شحفىوالإفاضةالتوسعنتمنىكمافكموبعد-69

خيةلولاالإنسانيةوحضارتهالإسلامىالمجتمعذلكوقاخ

أوجدهالذفالأولالمجتمعأذذلكفىويكفينا.الإطالة

عليهاللهصلىاللهرسولآحياةوفىعهدهبدايةمنذالإسلام

عجمى،علىلعرئيفيهلافضل:بالفعلمجتمعأكان8وسلم

6؟

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


فىعليهودلل،اللهرمجولبهنادىكما:أسودعلىلأبيضولا

فيهقالالذىالفارسيىن!لسفيهمفكان،المتقدمينصجه

البيت،أهلمناسلمان:"وسلمعليهانئهصل"اللهرسول

منوغيرهم،الرومىوصهيب،الحبث!ىبلالفيهموكان

قريشسادةجانبإلىعربجةيخرأصولمنأوالمعتقينالأرقاء

والاعتار.المكانةفىالعربقبائلأعلىمن

الاحتعاعية8الناحيةمن

منالإنسانيةالحضارةعلىالإسلاميةالرسالةأثروأما-70

الجديدةالآثارأحدثمنأيضأفقدكان،الاجتماعيةال!احية"

منأيضأمعروفايكنلممماالبثريةالمجتمعاتعكالإنانية

أواخرمنبلىاإلآإليهالحديثةالحضاريةالأممتنتبهولمةقبل

كلحقفى"الاجتماعىالتكافل،مبد؟وهوألآ،الماضىالعصر

وبعبارةةوالفقرالحاجةمنوالتحررالكريمةبالحياةإنسان

حياةصؤوليةمامجتمعفىالرخا*أهلتحميلهوأوضح

المجتمعاتمنكثيرفىالمحرومأنكانبعدةوالعاجزينالمحرومين

إذاأيضاكالمدينولقتلهبل،حريتهلفقدمعرضاالإسلامقبل
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وكما،القديمةروماحقوقفىمعروفهوكمادينهوفاءعنعجز

منخشيةأولادهمقتلمنالعرببعضعدمعروفهو

...والجوعالإملاق

أوجبإنهحتى،العجاببالعجبذلكفىالإملامفجاء

يعيثىالذىحتهأوقريتهأهلجميععلىجوعآماتمندتة

القاتل.كديةهامأةفيه

الاجتماعىالتكافلهذاالإسلاميجعلولمهذا-71

ذلكفىالمسلمينعلىأوجببل8فحسببهايوعىوصية8

اختلافعلىالحاجةلأصحابحقااعتبرهاماليةفريضة

وأقام،تحصيلهاءاض!قالاعندالقتالوأوجبةأنواعها

قبلالأمممنأمةتعرفهلمماليانظاماالماليةالفريضةلهذه

وجعل،المحتاجينبهؤلاءخاصاصندوقالهاتخذبل.الإملام

.الجديدةالدولةواجباتأولىمنالصندوقفذاالجباية

أنهالمقامهذافىالإملامبهتفردالذىوالعجيب-72

وتحريرهم،الأرقاءضراءالصندوقهذامصارفمنجعلقد

كانأنبعدديونهموفاءعنالعاجزينالغارمينعنوالوفاء
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قدمماالعابقةالأممعرففىوالقتلالاسترقاقهوهزلاءنصيب

أبوابأعظمبذلكوأغلق،مطلقاتحريمامالإصا3حرمه

الإسلاميغمنجريمةأعظموما،يمالقلىالعالمفىالاسة!قاق

منالرقابتحرير"جعلوقدخاصة،الرقبتشجيعذلكبعد

منقربةقطالاسزقاقيجعلولم،"اللهإلىالقرباتأعظم

.تباالض

التكافلهذاصندوقمنذلكفوقويتفيدهذا-73

والأرملةةالعاجزالشيخمنالإصلامكلفىالجديدالاجتماعى

منلسبالعملعنوالعاجز،والمريض،لهالاعائلالتى

له.لأموردالذىواليتيمطالأسباب

بكوارثالمصابينمنكلالصندوقهذامنيتعدكا

المرضىوأسةالبيوتوانهيار،والسيول،الحريق

السجن.أسبابكانتمظالسجناءوأسربل،المحتاجن

لتأهالمالمعوقينعلىالصندوفهذامنينفقوكذلك

أصحابجميععاىالإنفاقمنذلكونحر،الحياذلكسب

مثلفىوالمتغربةبل،المعروفةوغيرمنهاالمعروفةالحاجات
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ديونووفاءالأرقاءتحريرمنإليهأثرناكاالأيامتلك

العاجزين.

منيعتبرالإسلامفىالاجتماعىالتكافلفإنوهكذا-74

أجلمنالبشريةالحياةفىالتقدميةالجديدةالإحلىاثاتأعظم

ومنكافل،جديدكريمإناقولمجتمعة"جديدةحياةنظامآ

هذايبقىوسوف.قبلمنالأمملدىمثيللهيعرفلممما

آثارمنخالدةصفحةالإنسافالمفهومفىالإسمادمىالإحداث

ومفاهيمها.الإنسانيةالحضارةفىالإسلاميةالرسالة

دة،الاقمضهعادالتحيةمن

منالإنصانيةالحضارةفىالإسلاميةالرمالةأثروأما-75

إنساقلمجتمععجبحدثأيضافهو"الاقتصاديةالناحية"

فيماالأرضلعارةالمملديانةفيهالإسلامأوجبقدةعظيم

منإليهينتبهأنالإسلامقبلأحدقدرةفىيكنلممما،أوجب

حثه:

عليهةوالحضالعمل-تكريم

،الإنساقالمجتمعلخدمةالإنتاجزيادة-وإيجاب
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البشر.أبناءبينفيماالتوزج-وعدالة

إنسانةكلعكالعملالإسلامأوجبفقدوهكذا-76

اللهصلى"اللهرسولوغيئ،سعىماإلآلالإنسانلبسوفال

لهموأوجلىةالعملعلىالقمادرينبالعاطليننفسه،وسلمعليه

اليد!:لهموقال،السؤالعنونهاهمةالاقتضاءعندالعمل

تنفقالتىاليدالعليابايى"والمرادالفلاليدمنيخراليا

،الصدقاتتطلبالتىاليدالسفلىوباليد،المحتاجينوتعطى

العمل،منورمتيداوسلمعليهاللهصلىاللهرصولوقبل

تاريخفىمثيللهايسبقلمبصورةالإن!اجلزيادةالعملوأوجب

اللهرسولوقال،اليومحتىبعدمنولاقبلمنلاالعملتنظيم

الاعةأحايهمألركتإذالأ:ذلكفىوسلمعليهاللهصك

.8لليق!ا(صغيرةغلةأى)فيلةيدهوفى(القيامةأى)

الحضفىالإسلاميتفردالرباقوالتوجهالإسلامىالنصوبهذا

الإنسانولوكان:الغيرأجلمنالإنتاجوزيادةالعملعك

لهمثيلعلىنعزلممماوهذا.الحياةمنيأسحالةفىنفسه

زيادةتفرضالتىالعملأنظمةمننظامفىاليومحتىأيضا

.الإسلامنرضهكماالإنتاج
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قدالإسلامفإنةالإنتاجفىالتوزجعدالةوأما-77

الإسلامىةالمجتمعفىالمحتاخبالإنانبالعنايةأيضأانفرد

واللباسالكنفى"الكفايةحق"المجتمععكلهوأوجب

تطورحسبونحوهادابةمنالانتقالووسائلوالطعام

نأالمجتمععلىالفردحقفىقطالإسلاميرضولمةالظروف

معتبراةفقطالضرورةأى،الكفافحد8إلىالمجتمعيوصله

يرفعهبمامجتمعهمنيأخذأنالحاجةمفهومفىلهيحقالمحماجأن

باعطائهوذلكةوسكنطعاممن"الكفافحلى"فوقماإلى

ونحوهاةكالدابةالانتقالوسائلمنوسيلةفىأيضأالحق

الكريمةسالحياةمشوىفىالمجتمعأبناءجميعيتساوىوبذلك

ورحم.الطعامضروراتمن"الكفافحد"عندوقوفغير

:المقامهذافىقالالذفالخطاببنعمرالثاقالخليفةالله

ووضعتهاانسأموالض!ولمنلأخذتلابلإىعشتلو"

.،!ائهمفى

السياسية:اناحيةمن

منالإنسانيةالحضارةفىالإسلاميةالرسالةأثروأما-78
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الشورىلمبد!الإسلامتشرجفيهافيكفي!ا"السيماميةالناحية"

فىالإنسانيةعكجديدأيضاوهو.الإسلامىالحكمفىالواجة

الفلسفةإليهوصلتقدماإذكل،والحديثةالقديمةحضاراتها

بالديموقراطية،الحكمأوجبتأنالحكمنظامفىاليومحتى

تكنولم.ول!شعببالثعبالشعبحكمبأنهاوعرفتها

الأكرلةحكماإلاثيوعاأشكالهاأكزفىيموقراطيةاللى

"الأقليةحكمأوتثألمأوافيقليةثاءت"للأقلية

النظمعليهتقومماوهو،الأخرىالأشكالفى"لالأكزية

يموقراطية"اللىالاشزاكيةآبالنظمأيضأوتذغىالاشتراكية

منأوكبيرصغيرفريقأقصىقدترونالحالينكاكا،وفى...

الثكلفىالأقليةوهو،الحكمفىالاعتبارمقامعنالثعب

الاثزاكية.النظمفىالأكزيةأو،الثاخ

إلزامفهوالإسلامفىالواجبةالورىمد!إقرارأما-79

ثم،أكزيةأوأقليةبينتمييزغيرمنأولأالجميعرأىبأخذ

بينالعقلىا!حيعىبعدأرجحيةظهرتالذفبالرأىالعمل

بأننعزفونحن.المرفوعةالأصاجبتعدادعما،لا،الرأيين
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وليسةالمرنةاقحيصقواعدوضعهوالئورىفىالصعوبة

ولن،التجريبيةوالمملحةالعقلموازينعلىبم!تحيلذلك

دونلفريقشجبالقواعدلهذهوفقاالزجيحفىعنلىثذيكون

عقلاالآراءمنالأرجحأنهبدابماالأخذهووإنما،فريق

منواحلىمستوىفىالجميعآراءوضعتأنبعد،ومصلحة

الآراء.منلرأىإمالغيرمناقحيمىوأمامالاعتبار

سياسةفىجديدمبدأأيضاهذاالورىمبد!وفى-80

عملاالأقليةعلالأكزبةقبلمنللتلطأثركليزيلالحكم

آثارمنأثركليزيلكما،المطلقة"الديموتراطيةآبقواعد

الاشتراكية8بقواعدعملاالأكثربةعلىالأقليةقبلمنالتسلط

الرأىأهلجميعيرفعهذاالورىمبدأأن"بهماالديموقراطية

نأغيرمن،الاعتبارفىواحدم!توىإلىأكثرلةأوأقليةمن

بهتالاكزاثبعدمأوبالإهمالشبعورامهمأحدنفسفىيترك

يستدعىهذاالثورىمبدأأنغير.النبوىالعهدعليهجبرىكما

أثرهاللثورىليكونخاصاتربوياإعدادآشكبلاكغيره

المذكورالخمورىمبدألقبولالزبوىالإعدادوسيكون.المحمود
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كلالأكزبةتسلطمبدألقبولالتربوىالإعدادمنأسهل

وأنخاصة،الأكثرلةعكالأقليةتسلطبمدأقبولأوةالأقلية

.را!لاوالحدبدعوإلاالآنحتىيقملمالأخيرهذا

النشرلبمهة،اباحبةمن

الرسالةأثرإلىكلمتنا.خاتمةفىنصلالآنفإنناوبعد-81

."التشريعيةالناحية8منالإنانيةالحضا،ةفىالإسلامية

وإنسانيةةةعلميةمنالنواحىبقيةتقديمفىسلوك!اوإن

التثرييةالناحيةعلىوسياشة،وافتصادية،واجقاعية

وذلكةالإيجازمنبكثيركلمتنااختتامعينايسهلةالأخيرة

أثرناالتىوضوامنهاالإسلاميةيعةالضركلياتعكأيضأاعقادا

مماوجزثياتهاوفروعهاأبوابهافىالغوصعنعوضا،سابقاإلها

.المحاضرةمقاممعبحاليتفقولا،مجلداتيتطلب

النواحىمنكلفىالإيجازبمنهىمعناسبق28-وقد

مواضعهافىالإسلاميةالرسالةأثرمنأعلاهإليهارا!ثا

يك؟فيماتلخيصهيمكنماالحيويةالحضارية
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يخرالمطلوببالجديدذلككلفىجاءقدالإسلامأن

قبل.منالصروف

مفهومفىللبشريةقدمقدذلكفىالإسلامجديدوأن

لمماالأساسيةالحيويةالنواحىهذهمنكلفىالحضارة

.الآنحتىقبلمنبهعهدالإنانيةللحضارةيكن

النواحىهذهفىالإسلاميةالإحداثاتهذهوأن

جميععكالدالةاليوموحدهاهىالحيويةالحضارية

المتحدةالأممخبراءإليهاضعىالتىالتقدميةالمبادئ

للإنسانية.جديداحيويانظاماعليهاليقيموا

بهذهقرناعثرأربعةقبلجاءإنماالإملامكانولما-83

التقدمية:الحضاريةوالمفاهيمالقبم

أسفبكلالسائلىةالباليةالأنظمةعكأولأبهاليقضى(أ)

فىوالطبقاتالشعوببينألمحايزفىوخاصةاليومحتى

الكريمة.الحياةفىحقهم

التقدميةللحياةجديداعالميانظاماثانيابهاولينثئ)ب(
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على،ثريعة8أقامقدالإسلامن!فلذلك،الإنسانية

الجدبد،النظاملهذاوضوامنهامبادكافىجديدةقواعد

فىالإسلاميةالزسالةآثارأعظممنبذلكوتعتبر

ماوذلك،8اتثسسيةالناحية،منالإنسانيةالحضارة

وعالمالأمسعالممنوضيةثريعةأيةبعداليهتصللم

.اليوم

أثرناأنلناسبققدوالضوامنالمبادئهذه48-وإن

لنظامهاميةالإسا3الدعوةمميزاتعنأثناءكلامناقبلمنإيها

ثريعةلهاأقامتالإسلاميةالدعوةإن:فيهاقلناحيثالجديد

ضوامن.منوالحديثةالقديمةالشراخصفتهماجميععكتمتاز

هىإنماالإسلاميةالدعوةلميزاتالضوامنهذهكانتولما

نيدلذلك،وضوامنهاالعامةبمبادئهانفسهاالإسلاميةالثريعة

والضوامنالمبادئفىت!تلخصوهىةأيضاالمقا!هذافىذكلها

التالية:

علىالبشريةث!عوبإلىتنظر"عالمية"ثريعةأنها-أولا

ةواحدةبشريةأعرةأفها

إيخسانبهامافيهاتمايزلا"إنسانية"شريعةأنهاثانيا"-

الإنسانية،الكرامةفىوإنسان72
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الإنانيةالحياةمصالحآترعىثريعةاهنأ-اثلاث

وأزمنعلىيخهاجمودغيرمن8المتجددة

،إنسانعكلإنانفيهافضللا"وأنها،مكان

فىجميعاحقهمفى8شعبعلىلثحبولا

الكريمة،الحياة

أساسوجعلته"العدلإقامةاعكشددتقدأنها-رابعا

للشريففيهامتيازغيرمن،للحقتبطالملك

للقوىولا،الفقيرعكللغنىولا،الوضغعك

الخليفةبكرأبىعناللهورضى.الضعيفعك

حينالناسفىنادىالذىالإسلامفىالأول

نإ...الناس"أيها:فقالبالخلافةبوج

الحقمنهآخذحتىعندىضعيفالقوى

آخذحتىعندىقوىالضعيفوإن،للضعيف

.8القوىمنالحقله

ماعكماشىءإضتافةإلىحاجةفىا!هولناهذا-8ء

ومفاهيمهاةينا!نإلاالحضارةفىالإسلاميةيعةالشرأثرمن.شق

73
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فىآثارهافىالتاريخشواهدأعظممنهوواحدحدثغير

.اليومحتى"التشريعيةالناحية"منالحضارىالمفهوم

هىصغيرةدويلةشكوىخبرفىالحادثهذاويتلخمى

وكانةالبلدانفتوحفىىرذ،ابلاذكرهاكاحمرقنددولة

الأجنيالاحتا،لمنالظافرةحروبهفىهاحزقدالإملام

تركبلةالإسلامعكذلكمقابلفىأهلهايكرهولمةدهالبا3

لا":تقولالتىالكرمالقرآنبثريعةعملاالخيارحقلهم

ولكغ،مه!يدعكالبقاءاختارواوقلى"يناللىفىإكراه

ودخبأنفهممه!فنأحكمعكالمسلمينمعصلحاعقلىوا

إلىالمحتلعودةمنح!يتهملقاءمىالإما3للجيشالحايةجزية

وفارسبيزانسعكالظافرالجيثىعكاشزاطهممعةبلادهم

وهمتحريرهمبعدالجيثىفعلوكذلكةبلادهمفىبقائهعدم

.الضعفاء

منأكزبعديلبسلمالإسلامىالجيشأن68-غير

متلمساةالصلحمعاهدةعنركأالبلاددخلأنقرننصف

وماكان.المغلوبةانبلادأهلعليهايوافقلمالتىالمبرراتبعفر
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الأموىالخليفةإلىوفدأأوفدواأنإلاالبلادهذهأهلمن

الجيشاحتلالإليهوشكوادثقفىعبدالعزيزعمربن

شكواهملدعملديهميكنولم،الصلحلميثاقخلافاالإسالأمى

الخطابةبنعمرالخليفةعهدمنذالباليةالصلحصحيفةغير

الخليفةحمعإذوما.الخلفاءمنبضعةعهودعيهامضىوقد

تعمحكةب!أليفأمرحتى،الصلحميثاقورأىفوك!صلا

،كانوكذلكةالفاتحالجيث!عكالمغلوبةالبا،ددعوى

الجيشعكالملموقاضيها،الإسلاميةالمحكةوحكت

...الصلحميثاقبنصوصعملابالجلاءالفاتحالإسلامى

لمالحربضؤونفىالإسلاميةالدوليةالمحكةهذهأنويؤسفنا

الرغمعك،اليومحتىمثلهاإلىالوصولالحديثعالمنايستطع

حتىتزاللاالتىالعالميةومؤساتهاالمتحدةالأمممنظمةمن

عنالدوليةالعدالةهذهفىالإسلاممجاراةعنعاجزةالآن

القاهرالإسلامىالجيث!عكالحكمفىوخاصة،القضاءطريق

الخلافةع!ودأعظمظلوفى:المقهورينالشاكينلمصلحة

فىالإسلاميةالحروبييئماوهذا..وسلطاناقوةالإسلامية

حرو!بتكونأنمنالمسلميننفوسعكالإسلامسلطانعهد
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وإنما،للمغلوبينوقهر،الملكلرقعةوتوسعة،واستيلاء،فتح

ولتحرير،إنانيةعالمية)تقيةرسالةلتأديةحروبافقطكانت

الخيردعوةحريةولحماية،الإنسانأخيهاستغلالمنالإنسان

إلأأرسلناكوماآتعالىلقولهمصداقأالإسلامبهاجاءالتى

كلمتهالفاتحينلغةعكدوزىيقولذلكوفى،8للعالمينرحمة

والحمد"العربمنأرحمفاتحأالتاريخعرفمما":المثهورة

المنصفين.شهاداتعكلته

خماتمة

آثارمننموذجهوفهذا،السادةأيها،78-وبعد

التشريعيةالناحيةمنالإنانيةالحضارةفىالإصلاميةالشريعة

الكبرىوخصائصهثريعتهفىالإسلامىالنظاملقواعدوفقا

والإنسانية،العلميةالنواحىمنبيانهتقدمتدفيماالأخرى

والشاسية.،والاقتصادية،والاجتماعية

نواحيهوبجميع،فقطالنظامهذابمثلأنناونعتقد-88

وللتمايز،الذاتوحبللأثرةحدأنضعأننتطيع،المذكورد

بالحياةجميعأحقهمفىتاع!جلاووالطبقاتالأفرادبينفيما
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الجلىيلىالإنانىالمجتمعفقيمأننستطيعوحدهوبه،الكريمة

الصلاةعليهمحمدبهنادىقدماغوعلى،الآمناليد

بينيخاا!ايزبطلانجازماإعلانآبإعلانهوذلك،والسلام

وبوضعهةوأديانه،وأجناسه،وأعراقه،شعوبهبجميعالبثر

ألا.الإنسافىالجديدالنظاملضمانةالقانونيةالأحكامجميعلهم

العالمين.ربدتهوالحمد،العاملونفليعملولذلك

77

https://www.facebook.com/guidedlibrary/

	موقف الإسلام من العلم 

	مكتبة المهتدين الإسلامية لمقارنة الأديان
	موقع الفيسبوك - Facebook
	موقع تويتر - Twitter
	الأسئلة المتكرره
	إتصل بنا



